
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

سخنگوی دولت با اشــاره به آزادی 
سه دانشمند ایرانی در آمریکا، از آمادگی 
کامل ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا 
خبر داد و گفت: مسئولیت تعلل در این 

زمینه بر عهده آمریکا است. 
علی ربیعــی در بخــش دیگری از 
نشســت خبری خود با رسانه ها، پس 
از موضوع تبادل زندانی بــا آمریکا، به 
پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا برای مذاکره با ایران پرداخت و 
افزود: نسبت به اینکه دعوت آقای ترامپ 
به مذاکره و توافــق چیزی بیش از یک 
نمایش سیاسی باشد، خوشبین نیستیم؛ 
آمریکا هــم می داند برای رســیدن به 
شرایط مســاعد و هرگونه دیپلماسی 
موفق با ایران چــه کارهایی باید انجام 

دهد و خود آنها واقف هستند.
وی اظهار کــرد: ما بارهــا اعالم 
کردیم در سال های گذشته اعتماد ما 
نسبت به صداقت و جدیت و همچنین 
نتیجه بخش بودن مذاکــرات از بین 
رفته و برای اصــالح آن باید هر آنچه 
را که یک جمله تخریــب کرده اند، از 

نو بسازند.

آمار پزشکی قانونی درباره 
کشته های آبان دقیق است

سخنگوی دولت در بخش دیگری 
از اظهارات خود، آمار پزشــکی قانونی 
درباره حوادث آبان ۹۸ را دقیق و قابل اتکا 
دانست و گفت: البته آمارهای مختلفی 
وجود دارد، اما آمار آنها دقیق است و بر 
اساس آن مشخص است که چه تعدادی 
و به چه شیوه ای در حوادث آبان ماه جان 

باخته اند.
وی بــا  اشــاره به گــزارش آماری 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 
در رسانه ملی، افزود: رییس جمهوری 
هم پیش تر گفته بودند مسئولیت اعالم 
این آمار به عهده قوه قضاییه اســت، اما 
برای آنکه افکارعمومــی در این زمینه 
روشن شود، وزیر کشور در رسانه ملی 
آمار را کامل با تناسب ها و بر اساس آمار 

استخراجی، گزارش داد.
ربیعی ادامه داد: البته بهتر بود یک 
دستگاه نظارتی آمارها را اعالم کند که 
»مجتبی ذوالنوری« رییس کمیسیون 
امنیت ملــی وقت مجلس شــورای 
اسالمی به عنوان یک دستگاه نظارتی 

آمار را اعالم کرد و مبنای اصلی آن نیز 
بر اساس گزارش پزشکی قانونی بود و 
ناظر به حوادث، درگیری ها، جزییات و 
دسته بندی شرایط منجر به جان باختن 

افراد، ارائه شده است.
شیب مرگ و میر ناشی از کرونا 

کاهش پیدا کرده
سخنگوی دولت همچنین درباره 
آخرین اقدامــات در حوزه مبــارزه با 
بیماری کرونا و وضعیت کشــور در این 
خصوص، اظهــار کرد: مــا ۵ وظیفه را 
توامان در هر جلسه دولت و ستاد ملی 
کرونا پیگیری می کنیــم. یکی از این 
اقدامات گسترش فضای سالمت بوده 
است. گســترش اقدامات زیرساختی 
مانند تخت های آی سی یو قابل پیگیری 

است. 
وی با بیــان اینکه حــدود ۵۰هزار 
متخصص و فوق تخصص و اعزام ۳۰۰۰ 
متخصص به شهر های محروم از جمله 
استراتژی های ما اســت، تصریح کرد: 
این زیرســاخت ها نه تنها ما را مقابل 
کرونا بلکه بیماری های احتمالی آینده 

محفوظ می کند.

ربیعی ادامه داد: غربالگری و تست 
هوشمند برنامه مداوم نظام سالمت ما 
خواهد بود. اقدام دوم اســتقرار وسایل 
الزم جامعه از استقرار امنیت تا تامین آب 
است که در دستور ستاد کرونا و دولت 
قرار گرفته است. در اقدام بعدی تامین 
کاال های ضروری را داریــم. بنا دولت 
این اســت با میزان ارز پیش بینی شده 
حمایت غذایی را از کل جامعه به ویژه 

اقشار ضعیف انجام دهیم.
ربیعی گفت: اقدام بعدی ما بر اساس 
آخرین جلســه ستاد که چشــم انداز 
نزدیک پایان کرونا را نشان نمی دهد بر 
اساس گسترش این ویروس است. باید بر 

کرونا غلبه کنیم و این موضوع به عنوان 
یک استراتژی مد نظر قرار می گیرد.

وی به تــالش دولت و ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا در راستای فرهنگ سازی، 
آموزش و ایجاد حساســیت بین مردم 
اشاره کرد و گفت: شــیب مرگ و میر 

حاصل از کرونا کاهش پیدا کرده است.
گازوئیل گران نمی شود

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
درباره اینکه آیا افزایش قیمت گازوئیل 
صحت دارد، اظهار کرد: چنین چیزی 
صحت ندارد و ما برنامه ای در این زمینه 

نداریم.
ممنوعیت واردات کاال هایی که 

مشابه داخلی دارند
وی همچنین در پاسخ به پرسشی 
درباره آخرین وضعیت صادرات و واردات 
و زمان معرفی فرد پیشــنهادی برای 
وزارت صمت به مجلس گفت: ما واردات 
تمامی کاال های دارای مشــابه داخلی 
را ممنوع اعالم کردیم و توقف عملیات 

ثبت سفارش آن ها را انجام دادیم.
سخنگوی دولت افزود: فهرستی از 
کاال های غیرضروری را هم در دولت در 
حال تهیه داریم که این موارد نیز دیگر 
وارد نشــود. اگر نتوانیم چیزی را تولید 
کنیم یا تولید آن مقرون به صرفه نباشد 

آن را وارد می کنیم.
ربیعی تاکید کرد: اینکه چه کسی 
برای وزارت صمت انتخاب شود را مثل 
هر وزارتخانه دیگری برایش فهرستی از 
افراد مشخص کردیم و االن هم در دوران 
سرپرستی با مشکلی در زمینه فعالیت 
این وزارتخانه مواجه نبودیم و پیش از 
پایان مهلت قانونی فــرد مورد نظر را به 

مجلس اعالم می کنیم.
 توضیح درباره کاهش 
حق سنوات کارگران

وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه چرا در کنار افزایش  حق مسکن 
 کارگران  از ۱۰۰ هــزار تومان به ۳۰۰ 
هزار تومان، حق ســنوات آنان از ۱۷۵ 
هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان کاهش 
پیدا کرده و این ما به التفاوت به حداقل 
دستمزد  افزوده شده است، اظهار کرد: 

آنچه که صورت گرفته به نفع کارگران 
و مورد درخواست آنان بوده است. خود 
کارگران این درخواست را داشتند و این 
افزایش بیشــتر به کسانی که کارگران 
تازه کار هستند کمک می کند - هرچند 
که در نهایت به نفع هم کارگران تازه کار 
و هم مجرب اســت - و این موضوع در 

سنوات نیز به نفع کارگران است. 
وی با بیان اینکه ما خوشحال هستیم 
که این اتفاق صــورت گرفت و رضایت 
نســبی کارگران را به دنبــال خواهد 
داشت، افزود: مطمئن هستیم که این 
تصمیم همه مشکالت جامعه کارگری 
را رفع نمی کند، اما امیدواریم با افزایش 
این میزان در ســال های بعد وضعیت 

بهبود بیشتری می یابد.
۱۰۳ مورد از آتش سوزی های اخیر 

عمدی بود
ره  بــا ســخنگوی دولــت در
آتش سوزی های اخیر نیز گفت: از اول 
فروردین تاکنــون ۳۷۴ مورد حریق 
داشــتیم که ۶ مورد آن در خصوص 
استان چهارمحال بختیاری بود و چون 
صعب العبور بود امــکان اطفاء حریق 

نبود و مهار آتش با سختی همراه بود.
وی ادامــه داد:  ۱۰۳ مــورد از این 
آتش ســوزی ها به صورت آگاهانه و یا 
ســهل انگارانه صورت گرفته است و به 
۱۵۰ نفر مظنون شده اند و تحت سؤال و 
جواب قرار گرفته اند، بنابراین حدود ۱۰ 
درصد آنها عامدانه بوده است اما نیروی 
انتظامی و قوه قضاییه باید نظر نهایی را 

ارائه دهد.

سخنگوی دولت اعالم کرد؛

آمادگی کامل ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا

خبر

یک روزنامه آمریکایی از تصمیم حزب  جمهوری خواه آمریکا 
برای ارائه طرحی قانونی به کنگره خبــر داد که به دنبال اعمال 

تحریم های بیشتر علیه ایران است.
به گزارش ایســنا، روزنامه واشــنگتن فری بیکن بر اساس 
رونوشتی که مدعی است به طور اختصاصی از یک طرح قانونی 
کنگره آمریکا رویت کرده است، گزارش داد که جمهوری خواهان 
کنگره در هفته پیش رو بسته تحریمی جدیدی علیه ایران را ارائه 
خواهند داد که هدف آن »برنامه ای بی سابقه برای از بین بردن 
قدرت اقدام ایران در زمینه تروریســم و ورشکست کردن آن« 
عنوان شده اســت. فری بیکن مطرح کرد که کمیته مطالعات 
حزب جمهوری خواه آمریکا روز چهارشــنبه یک طرح قانونی 
جامع علیه آن چه حکومت های متخاصمی مانند روسیه، چین 
و ایران عنوان شده است ارائه خواهد کرد. این خط مشی سیاسی 

شامل بیش از ۱۴۰ اقدام جدید در راستای تحکیم دوباره رهبری 
حزب جمهوری خواه در زمینه سیاست خارجی آمریکا است.

به نوشته این روزنامه: مایک جانسون سناتور جمهوری خواه 
که ریاســت کمیته مطالعات این حزب را بر عهده دارد، درباره 
بخش ایران این طرح قانونی گفته اســت که این طرح شــامل 
سخت ترین تحریم هایی خواهد بود که تا به حال بر ایران اعمال 
شده اند. این طرح موجب گســترش کارزار »فشار حداکثری« 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شده و به باعث کنار 
گذاشتن سیاست های متعددی خواهد شد که مورد اعتراض 
قرار گرفته اند و جمهوری خواهان درباره این سیاست ها این گونه 
استدالل می کنند که موجب زنده نگه داشتن توافق هسته ای از 

زمان خروج دولت آمریکا از آن در سال ۲۰۱۸ شده است.
همچنین در این گزارش با توجه به پایان یافتن تاریخ تحریم 

تسلیحاتی ایران در اکتبر ســال میالدی جاری، آمده است که 
جمهوری خواهان افراطی و متحدانشان در دولت آمریکا مکانیسم 
بازگرداندن تحریم ها ]در برجام[ را یک راهکار مهم برای ممانعت 
از فروش تسلیحات کشورهایی مانند روســیه و چین به ایران 
می دانند. کمیته مطالعات جمهوری خواهان کنگره به منظور 
افزایش امکان بازگردانی تحریم ها الیحه جدیدی را ارائه می کند 
که به دولت آمریکا این اختیار را می دهد از نفوذش در شــورای 
امنیت سازمان ملل استفاده کند تا مطمئن شود که تحریم های 
بین المللی دوباره اعمال می شوند. فری بیکن در ادامه با استناد 
به رونوشتی که از این طرح قانونی در اختیار دارد بیان می کند 
که اگر تحریم تســلیحاتی ایران تمدید نشود، کنگره می تواند 
نقش عمده ای در طراحی تحریم های جدیدی در زمینه فروش 
تسلیحات به ایران ایفا کند. این اقدام شامل »تحریم های جدید 

علیه صنایع تسلیحاتی کشورهایی مانند روسیه و چین که به ایران 
تسلیحات بفروشند و بانک های تسهیل کننده فروش تسلیحات 
به ایران و شرکت های حمل ونقل این تسلیحات خواهد بود«. 
این روزنامه آمریکایی درباره دیگر تحریم هایی که در این طرح 
قانونی وجود خواهند داشت به تحریم ها علیه صنایع پتروشیمی 
و خودرویی و بخش های مالی ایران اشاره کرد. تازه ترین تالش  
دولت آمریکا در زمینه اعمال تحریم علیه ایران، در زمینه تمدید 
تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران است که تاریخ آن در 

ماه اکتبر پایان خواهد یافت.

واشنگتن فری بیکن گزارش داد؛

طرح جمهوری خواهان آمریکا برای اعمال تحریم های بیشترعلیه ایران
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 برپایی نماز جمعه این هفته 
در تمام شهرهای استان تهران

حجت االسالم محمود ســیاح، مدیر شورای 
سیاســتگذاری ائمه جمعه اســتان تهــران از 
برگزاری نماز جمعه ۲۳ خرداد در تمام شهرهای 
اســتان تهران خبر داد و گفت: طبق اعالم ستاد 
ملی کرونا در اســتان تهران وضعیــت در نقاط 
مختلف این استان ســفید و زرد است . از این رو 
نماز جمعه این هفته در شهرهای استان تهران، 

برگزار می شود.
    

تاکید »اشرف غنی« بر پیگیری 
سانحه آتش سوزی یزد

اشــرف غنی، رییس جمهور افغانســتان به 
ســانحه پیش آمده در یزد واکنش نشان داد و از 
سرپرست وزارت امور خارجه این کشور خواست 
تا موضــوع را به صورت جــدی از طریق مراجع 
دیپلماتیــک پیگیری کنــد. وی تاکید کرد که  
آتش سوزی خودرو حامل کارجویان افغانستان 
در  یزد ایــران از طریق مراجــع دیپلماتیک به 

صورت جدی بررسی شود.
    

عضو هیأت رئیسه مجلس پیش بینی کرد؛
 کسری بودجه 180 هزار 

میلیارد تومانی دولت
  علی کریمی فیروزجایی، عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اســالمی، مجموع  دارایی های 
عمدتا غیر مولد دولت را بالغ بر ۷ هزار هزار میلیارد 
تومان ذکر کرد و به تسنیم گفت: پیش بینی می 
شــود دولت امسال با کســری حدود ۱۸۰ هزار 
میلیــارد تومانی بودجه مواجه شــود که در این 

زمینه باید محتاطانه عمل کرد.
    

طی نامه ای به رئیس جمهور؛
 قالیباف سه قانون مصوب 

مجلس را به دولت ابالغ کرد
 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی طی نامه ای به حجت االســالم حسن 
روحانی رئیس جمهور ســه قانــون را ابالغ کرد؛ 
قانون کاهش مجــازات حبس تعزیــری، قانون 
حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت 
محیط زیســت و جنگل بانی و قانون موافقتنامه 
خدمات )سرویس های( هوایی دو جانبه بین دولت 

جمهوری اسالمی ایران و دولت کشور کویت.
    

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
رأی پرونده شبنم نعمت زاده 

اجرا شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تخریب 
ســاخت و ســاز غیرقانونی دختر وزیر سابق در 
لواسان خبر داد. به گزارش ایسنا، حجت االسالم 
درویشــیان در جلســه مســئوالن قضایی در 
خصوص رأی قطعی صادره از کمیســیون ماده 
۱۰۰ شهرداری برای تخریب سازه های غیر مجاز 
در منطقه لواسانات هم اعالم کرد که با پیگیری 
بازرســی اســتان، رأی مربوط به پرونده شبنم 
نعمــت زاده، در ۱۵ خرداد ۹۹ اجرایی شــده و 
اجرای رأی در خصوص یکی دیگر از منتسبان به 

مسئوالن هم در حال پیگیری است.
    

سرنوشت 25۰ طرح باقی مانده 
از مجلس دهم

محمد حسین فرهنگی، ســخنگوی هیأت 
رئیســه مجلس یازدهم با بیان آنکه بر اســاس 
ماده ۱۳۷ آیین نامه داخلی مجلس، پس از تغییر 
مجلس ادامه بررسی همه طرح ها و لوایح معوق 
متوقف می شــود، گفت: مگر آنکــه در مورد آن 
لوایح و طرح ها، حداقل ۲۵ نماینده درخواســت 
کنند و آن را به جریان بیندازند. وی افزود: بر این 
اساس روز گذشــته جمع بندی صورت گرفت و 
نهایتا از مجموع ۲۵۰ مورد طرح مجلس دهم، ۲۴ 
مورد در دســتور کار مجلس یازدهم قرار گرفت 
که موضوعات آنها از مســائل دهیاری ها، عمران 
روســتایی، موضوعات مربوط بــه فرهنگیان و 

مسائل دیگر متغیر است. 
    

 وزیران نفت و اطالعات؛ 
مهمان امروز مجلس

احمد امیرآبادی فراهانــی، یک عضو هیئت 
رئیســه مجلس خبر داد که آقایان بیژن زنگنه 
و حجت االســالم ســیدمحمود علوی، وزرای 
نفت و اطالعــات مهمان جلســه غیرعلنی روز 
سه شنبه مجلس هســتند. وی افزود: قرار است 
در جلسه غیر علنی مســائل اقتصادی، امنیتی 
و انرژی بررســی شــود و وزرا نیز گزارشــی از 
 عملکرد وزارتخانه متبوع خود به نمایندگان ارائه 

خواهند کرد.

ربیعی آمار پزشکی قانونی 
درباره جان باختگان 

حوادث آبان ۹۸ را دقیق و 
قابل اتکا دانست و توضیح 
داد: آمار آنها دقیق است و 
بر اساس آن مشخص است 

که چه تعدادی و به چه 
شیوه ای در حوادث آبان ماه 

جان باخته اند

سخنگوی دولت در پاسخ 
به پرسشی درباره اینکه 

آیا افزایش قیمت گازوئیل 
صحت دارد، اظهار کرد: 

چنین چیزی صحت ندارد 
و ما برنامه ای در این زمینه 

نداریم

عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی نوشت:  تصمیم در خصوص رد یا تأیید 
اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت. 
به گزارش خبرآنالین، ماجرای اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون نماینده گچساران از 
آن دست ماجراهایی است که حواشی زیادی را در مجلس یازدهم رقم زد و همچنان 
اعتبارنامه آن تعیین تکلیف نشده است.  هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای 
نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در گزارشی از چند و چون آن نوشت: »در 
جلسه صبح، قبل از ورود به دستور مباحثی در خصوص اعتبارنامه برخی نمایندگان 
مطرح شد. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگی کننده به اعتبارنامه 
منتخب، موظف است عدم رسیدگی شــورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا 
حادث شــدن آن بعد از اعالم صحت انتخابات را احراز کند، لذا در پاسخ به استعالم 
مجلس صرفاً این مسئله اعالم شــود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی 
صالحیت آنها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم در 
خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به 

موضوع نخواهد داشت.«

جلسه بررسی اعتبارنامه تاجگردون تمدید شد
همزمان شعبه دوازدهم مجلس شورای اسالمی دیروز جلسه ای به منظور بررسی 
پرونده و اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم 
شورای اسالمی برگزار کرد که در آن جلســه معترضان به پرونده تاجگردون حضور 
داشتند.   گفته شد که به دلیل حجم باالی پرونده تاجگردون و بررسی این پرونده، جلسه 

دیروز به مدت ۲ ساعت با حضور محمدباقر قالیباف تمدید شد. 
توئیت تهدیدآمیز نماینده تهران 

در همین اثنا، توئیت یکی از نمایندگان مجلس هم خبرساز شد. برخی خبرگزاری ها 

نوشتند: مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس یازدهم که از او به عنوان یکی از افراد 
نزدیک به طیف نادران - توکلی یاد می شود، قالیباف را تهدید کرده و هشدار داده که در 
جلسه ساعت  ۱۴ دیروز اعتبارنامه تاجگردون را تایید نکنند. مالک شریعتی در توئیتی 
ضمن انتشار ویدئویی از سخنان غالمرضا تاجگردون با هشتگ های تاجگردون و قالیباف 
نوشت: »»در مجلس اصولگرا هم "من" نفر اول هستم!« این ادعای سنگین #تاجگردون 
امروز محک می خورد؟ ساعت ۱۴ شعبه ۱۲ مجلس با عضویت #قالیباف )رئیس(، نیکزاد 
)نایب رئیس( و ریاست موســوی الرگانی )عضو هیات رئیسه( اعتبارنامه تاجگردون 

رسیدگی می شود. او از زمان تبلیغات حریف طلبیده است ... نفر اول مجلس کیست؟«
اعتبارنامه »دلخوش« و »محمدصالحی« امروز بررسی می شود

به هر حال نتیجه بررسی اعتبارنامه تاجگردون به جلسات بعدی موکول شد. اما 
اعتبارنامه دو نماینده دیگر یعنی دلخوش و محمدصالحی، منتخبان صومه ســرا و 
چادگان نیز مجددا در دست انداز افتاده است. پیش از این تایید اعتبارنامه این دو نماینده 
در شعبه دهم اعالم شده بود اما در پی پاسخ دو روز پیش شورای نگهبان به استعالم 
مجلس اعالم شد که در مورد این دو منتخب برخی مستندات معترضان در شورای 
نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته لذا شعبه مربوطه مجددا اعتبارنامه این دو منتخب را 
بررسی خواهد کرد. کمال علیپور، سخنگوی شعبه دهم مجلس دیروز خبر داد که این 
شعبه امروز، سه شنبه برای بررسی اعتبارنامه آقایان دلخوش و محمدصالحی تشکیل 

جلسه خواهد داد و نتیجه آن اعالم خواهد شد.

سرنوشت اعتبارنامه سه منتخب مجلس؛

پرونده تاجگردون پیچیده تر شد 


